
COMUNICAT TÈCNIC 

XVII DUATLÓ-CROSS VILA-SECA / 29 Gener 2023 

 

Benvolguts, 

Us recordem informació per a la cursa de diumenge: 

 RECOLLIDA DE DORSALS 

o Dissabte 28 Gener tarda a Decathlon Vila-seca de 16h a 18h. 

o També es poden recollir el Diumenge 29 Gener de 8.30 a 9.30h del matí 

a Secretaria de Cursa a dins la Torre a la zona de la cursa. 

o Per recollir el dorsal cal presentar el DNI o document acreditatiu 

personal. 

o Si no heu pagat assegurança temporal, cal que acrediteu que esteu 

federats en alguna de les Llicències vàlides (FEEC C, D o E / Triatló) 

durant l’any 2023. Es pot ensenyar la targeta física o bé una foto al 

telèfon que es vegi nom-DNI i llicència. En cas de no presentar llicència, 

es cobraran 5€ en concepte d’Assegurança Temporal.  

o Si voleu recollir el dorsal d’un company, haureu de presentar DNI 

(original, fotocòpia o foto) i llicència federativa en cas que la tingui. 

o Secretaria de Cursa deixarà d’entregar dorsals a les 9.30h 

o Recordeu que a les 9.45h es tancarà l’accés en vehicle al Parc de la 

Torre d’en Dolça. Es podrà deixar el vehicle fora del recinte i entrar a 

peu amb precaució. 

o Per als acompanyants que estiguin a la zona de meta, és molt important 

que no creuin a la zona de boxes, donat que poden ser atropellats per 

les bicicletes ja que en aquell espai circulen a alta velocitat. Igualment si 

porteu infants teniu-los controlats. En cas que els acompanyants portin 

animals (gossos) cal que vagin lligats en tot moment i preferiblement 

amb morrió. Els acompanyants es poden moure lliurement per les zones 

marcades amb color rosa al mapa. 

 BOXES 

o Els obrirem a les 8.30h. Un cop acabeu la cursa, els boxes restaran 

tancats fins que el darrer participant no hagi acabat el tram de BTT. 

 XIP 

o El xip s’entregarà a l’entrar a boxes a deixar el material. 

o És un xip de peu amb corretja de velcro per posar al turmell. 

o Es obligatori retornar després de passar la meta i abans d’entrar a 

l’avituallament de meta. 



o En cas d’abandonament durant la cursa, cal anar a la zona de 

cronometratge i comunicar-ho i retornar el xip. 

 

 RECORREGUT 

o El recorregut a PEU consta d’un circuit de 2km i es donen 2 voltes 

inicials abans d’anar a boxes en un total de 4km. Després de fer el tram 

de BTT, hi haurà una darrera volta al circuit abans de passar per meta. 

o El recorregut de BTT consta d’un circuit de 5km i es donen 3 voltes. 

Total 15km. Hi haurà control de voltes automàtic no visible per al 

corredor. 

o Terreny: com que fa dies que no plou, el terreny està sec i presenta 

alguna zona amb sorra fina. 

o Boxes: Els boxes tenen la porta A per on s’entra de la cursa a peu i on se 

surt a fer la darrera volta de la cursa a peu. I la porta B per on se surt a 

fer la BTT i s’entra quan s’han acabat les 3 voltes. 

 

Mapa Boxes 

 
 

 

 

 

 



Mapa Recorregut a PEU: 

 
Mapa recorregut BTT: 

  

 



 RELLEUS 

o Els equips de relleus tenen dorsal de pit blau (per al relleu de trail), 

dorsal de BTT  blau (per al relleu de BTT a col·locar al davant de la bici) i 

un xip de peu amb cinta. 

o El testimoni a passar entre relleus serà el xip. La zona de canvi estarà 

abans de la porta A d’entrada a boxes (carpa), de manera que a boxes 

només podrà entrar el corredor que fa la BTT. El segon relleu, s’haurà de 

fer després de deixar la BTT al seu lloc. 

o El corredor rellevat (qui ha fet la BTT) no podrà quedar-se a boxes i un 

cop fet el relleu ja no podrà entrar a Boxes. Tot i així tindrà llibertat per 

moure’s per la resta de la zona del parc. A meta podreu entrar els dos 

corredors. 

 

 

 PREVISIÓ DE TEMPS 

La previsió de temps és bona amb fred i lleuger vent. 

 
 

 

 

 AVITUALLAMENT DE META/CURSA 

o En cursa disposareu d’ampolles d’aigua a l’entrada al circuit d’Hípica al tram 

a peu. 

o Recuperem la tradicional botifarrada. A meta disposareu de plàtans, 

bolleria i begudes.  

o Tickets Botifarrada: Els esportistes han d’anar amb el dorsal de pit. Els de 

color blau (equips) tenen dues racions. Compra de tickets: es poden 

comprar tickets extres fins esgotar existències a secretaria de cursa: preu 5€ 

 

 

 



 PÀRQUING / DUTXES 

Dins el recinte de la Torre d’en Dolça hi ha una zona de pàrquing. Com que el 

recorregut transcorre al voltant d’aquesta zona, aquest pàrquing quedarà 

tancat de 9.45h a 11.45h (o fins que tots els corredors acabin la BTT). Durant 

aquestes dues hores no es podran moure aquests vehicles. 

Disposeu de pàrquing sense afectacions horàries a la mateixa TV-3148, als 

costats. 

Els qui vulguin gaudir de servei de dutxes, ho podran fer al poliesportiu de Vila-

seca, desplaçant-se amb vehicle segons itinerari marcat al mapa. IMPORTANT: 

1. Identificar-se amb dorsal i DNI. Ho anotaran en un llistat per tenir 

control d’accés.   

2. Portar cadenat per la taquilla, per a evitar problemes 

 

Bona Cursa a tots!! 

 

      


